OBCHODNÍ PODMÍNKY
příspěvkové organizace Komorní scéna Aréna, se sídlem 28. října 289/2, 701 84 Ostrava, IČ:
00845035, pro prodej vstupenek, předplatného, dalších služeb a zboží (souhrnně „produkty“)
prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese divadloarena.cz a
prostřednictvím prodejních míst prodávajícího (dále také „pokladny prodávajícího“).
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením
§ 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná
práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího (dále též „smluvní strany“) vzniklé v souvislosti nebo
na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi nimi prostřednictvím
internetového obchodu prodávajícího (dále jen „internetový obchod“) nebo v pokladnách
prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na
internetové adrese divadloarena.cz s přechodem z počáteční fáze rezervování, objednávání nebo
nakupování do webového nákupního košíku rezervačního a prodejního systému ColosseumTicket
společnosti Perfect System, s. r. o. (dále souhrnně „webová stránka“). Na webové stránce jsou také
umístěny informace o pokladnách a organizačních složkách Prodávajícího spojených s prodejem, jakož
i další informace o činnostech Prodávajícího.
1.2. Prodávající nabízí vstupenky a některé další produkty také prostřednictvím smluvních prodejců
jednajících na základě s ním uzavřené příkazní smlouvy. Obchodní podmínky smluvních prodejců se
mohou v některých ohledech lišit od obchodních podmínek prodávajícího. Prodávající doporučuje
při nákupu svých produktů u smluvních prodejců seznámit se s obchodními podmínkami smluvních
prodejců a s možnostmi nákupu produktů u nich.
1.3. Kupující je buď spotřebitel (vždy fyzická osoba), nebo podnikatel (fyzická nebo právnická
osoba). Spotřebitelem je ten, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec
samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak
jedná. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou
činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení
zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která
uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či se samostatným
výkonem svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Uvede-li
kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že jej prodávající považuje za
podnikatele.
1.4. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy seznámil
s obchodními podmínkami.
1.5. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají
žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log aj. prodávajícího
nebo třetích stran, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

1.6. Kupující je povinen při užívání veškerého elektronického obsahu (dále také „autorská díla
v elektronické podobě“) dodržovat povinnosti stanovené právními předpisy upravujícími autorská díla a
konkrétními licenčními podmínkami daného produktu. Pokud kupující poruší takto stanovené
povinnosti, je povinen uhradit případnou náhradu škody, přičemž takové jednání může mít i
trestněprávní následky. Kupující je oprávněn veškerá díla v elektronické podobě, jakož i ostatní
autorská díla, užívat výhradně pro svou osobní potřebu, není-li v licenčních podmínkách uvedeno něco
jiného. Kupující není oprávněn kopírovat zakoupený elektronický obsah, stejně jako u všech ostatních
autorských děl, ani jej jiným způsobem rozmnožovat, pořizovat z něj opisy, výstřižky a jinak s ním
nakládat v rozporu s autorskými právy, jinými právními předpisy a/nebo licenčními podmínkami
daného produktu. Přístup k elektronickému obsahu může být odepřen či licence může být
deaktivována v případě, že elektronický obsah byl získán v důsledku protiprávní činnosti. Toto
ustanovení obchodních podmínek se užije taktéž na elektronický obsah, který prodávající poskytl
kupujícímu jako dar nebo výhru.
1.7. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení odchylná
od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají
přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.8. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou
dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
1.9. „Běžná vstupenka“ je vstupenka tištěná v pokladně prodávajícího nebo na prodejním místě jeho
smluvního prodejce. „E-vstupenka“ je vstupenka, kterou kupující obdrží ve formátu PDF pro vlastní
vytištění na tiskárně, a to vždy po objednání a úhradě prostřednictvím internetového obchodu
prodávajícího nebo jeho smluvních prodejců.
1.10 Běžná vstupenka i e-vstupenka se vystavují také pro předplatné. Při nákupu předplatného lze
zakoupit pouze celou nabízenou předplatitelskou skupinu, nikoliv jednotlivá představení
v předplatitelské skupině.
1.11. Běžná provozní doba internetového obchodu je 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Kupující bere na
vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou
údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a
softwarového vybavení třetích osob.

2. OSOBNÍ DATA
2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat
do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“). Ze svého uživatelského rozhraní může
kupující vkládat produkty do online nákupního košíku a volit způsob doručení produktů a způsob
platby. Prodávající nabízí pro různé druhy produktů podle provozních možností, času nákupu a
stanovených podmínek různé způsoby platby a doručení, respektive vyžaduje od kupujícího různý
rozsah registrace (rychlá jednoduchá registrace, plná registrace).
2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání a nákupu produktů je kupující povinen uvádět
správně a pravdivě všechny osobní údaje a informovat prodávajícího o jejich změně. Kupující
potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé. Prodávající je oprávněn nepřesné a
nepravdivé osobní údaje vymazat.
2.3. Prodávající může zrušit uživatelský účet nebo omezit přístup k němu, a to zejména v případě,
kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, a v případě, kdy kupující poruší obchodní
podmínky a své povinnosti z kupní smlouvy.
2.4. Zásady zpracování a ochrany osobních údajů jsou popsány v samostatném dokumentu.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1. Veškerá prezentace produktů umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního
charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto položek produktů.
Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o produktech. Ceny produktů jsou uvedeny včetně
daně z přidané hodnoty v zákonné sazbě a včetně všech souvisejících poplatků, zvláště poplatků
spojených s náklady na balení a dodání zboží. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou
zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího
uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.3. Při objednávání a nákupu produktů v internetovém obchodě volí kupující zejména produkt
(„vkládá“ jej do online košíku), způsob platby (úhrady kupní ceny) a údaje o požadovaném způsobu
doručení, přičemž potvrzuje informace o nákladech spojených s doručením produktů (dále také též
souhrnně „objednávka“).
3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje,
které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat
chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky v internetovém obchodě. Údaje uvedené v objednávce
jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto
obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího
uvedenou v uživatelském rozhraní (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství, hmotnost, výše
kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu a balné) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení
objednávky s návrhem na úpravu smluvních podmínek a/nebo s dodatečnými informacemi (e-mailem,
telefonicky, písemně).
3.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací),
jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty
kupujícího.
3.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.
Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením
kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující
sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby (prodávající si neúčtuje za tyto služby žádné
poplatky).

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. Cenu produktů a náklady spojené s doručením produktů včetně DPH dle kupní smlouvy může
kupující uhradit prodávajícímu následovně:
a. platba v hotovosti/kartou v pokladně prodávajícího;
b. platba předem bankovním převodem z bank na území ČR;
c.

platba kartou MasterCard nebo Visa prostřednictvím internetové zabezpečené platební brány
(tzv. kartou online);

d. platba na fakturu se sjednanou splatností (pouze pro právnické osoby při splnění podmínek).
4.2. Jednotlivé způsoby platby jsou nabízeny a akceptovány dle aktuální dostupnosti, respektive podle
toho, o jaký konkrétní produkt a čas nákupu jde. Kupující respektuje možnosti nabízené ve webovém
rozhraní a online nákupním košíku, zvláště při kombinovaném nákupu různých druhů produktů.
Součástí informací v nákupním košíku a součástí akceptace objednávky prodávajícím jsou informace
o výdejním místě a čase výdeje předem zaplaceného zboží a předplatného, respektive o výdejních
místech a čase výdeje předem zaplacených vstupenek.

4.3. Vstupenky a předplatné si lze obvykle rezervovat pomocí webového rozhraní nebo telefonicky
pro pozdější nákup, a to obvykle na dobu pěti kalendářních dní. V době kratší než 24 hodin
před představením už nejsou rezervace obvykle možné, pouze přímý nákup vstupenek prostřednictvím
webového rozhraní, v pokladnách prodávajícího a u smluvních prodejců. Rezervace učiněné dříve se
tvoří se zkrácenou dobou platnosti, aby nezasahovaly do 24 hodin před představením.
4.4. Prodávající si vyhrazuje právo trvale nebo dočasně neumožnit rezervace na vybrané tituly nebo
představení a nabízet vstupenky na taková představení jen v režimu přímého prodeje. Taktéž si
vyhrazuje právo zrušit i již učiněné rezervace, pokud je vyhodnotí jako spekulativní, neúčelné,
opakované a tím bránící v nákupu nebo rezervaci vstupenek ostatním divákům.
4.5. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením
a doručením produktů. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené
s dodáním produktů včetně DPH.
4.6. V případě platby bankovním převodem je kupující povinen uhrazovat kupní cenu produktu
společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby bankovním
převodem je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky
na účet prodávajícího.
4.8. Případné slevy z ceny produktů poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
Slevy jsou nabízeny specifickým skupinám kupujících zvláště u vstupenek, dále mohou být u všech
produktů poskytnuty na základě časově omezených slevových akcí. U vstupenek se typ a výše slevy
tisknou na vstupenku a hledištní personál je oprávněn požádat kupujícího při vstupu do sálu
o doložení nároku na slevu, pokud je sleva vázána na prokázání nároku (příslušný věk, členství
ve věrnostním programu, vlastnictví oprávnění ve formě příslušného průkazu apod.).
4.9. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy,
vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
5.1. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nemůže odstoupit
od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu, pokud se jedná o smlouvu o:
a) poskytování služeb, které prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele
před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
b) dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli
prodávajícího a k nimž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
c) dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
d) dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno
s jiným zbožím;
e) opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí
v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných
náhradních dílů;
f) dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej
není možné vrátit;
g) dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud spotřebitel porušil
jejich původní obal;
h) dodávce novin, periodik nebo časopisů;
i) dopravě nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu
(vstupenky, e-vstupenky);
j) dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím
výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit,
má spotřebitel, není-li podnikatelem, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku
právo od kupní smlouvy sjednané prostřednictvím internetového obchodu odstoupit, a to do čtrnácti
(14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů produktů
nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky. Odstoupení od kupní

smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní
smlouvy může kupující doručit osobně, písemně nebo e-mailem (viz 11. Kontaktní, odběrní a
doručovací místa). V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením
zboží. Spotřebitel může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však
jeho povinností.
5.3. Pokud dojde nákupem produktů k uzavření kupní smlouvy v pokladně prodávajícího nebo
smluvního prodejce jen na základě předchozí rezervace v internetovém obchodě, e-mailem nebo
telefonicky (bez uzavření kupní smlouvy v internetovém obchodě) nebo bez jakékoliv předchozí
rezervace v internetovém obchodě, e-mailem nebo telefonicky, nemůže spotřebitel od kupní smlouvy
odstoupit.
5.4. Bude-li umožněno kupujícímu podnikateli rozhodnutím prodávajícího odstoupit od kupní smlouvy
ve lhůtě čtrnácti (14) dnů, pak podnikatel bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena
o to, oč se snížila hodnota zboží.
5.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek se kupní smlouva
od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy
kupujícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží
prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní
cestou. Kupující má v případě odstoupení od kupní smlouvy nárok na vrácení zaplacených finančních
prostředků za dopravné pouze v nejnižší nabízené výši.
5.6. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní
prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to
stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit
plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující
bude souhlasit. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní
prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.
5.7. Nárok na úhradu škody vzniklé na produktu je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti
nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
5.8. Do doby převzetí produktu kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy
odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to
bezhotovostně na účet určený kupujícím.
5.9. Je-li společně s produktem poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a
kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím,
pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu s produktem
prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
5.10. Spotřebitel má povinnost uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž
předmětem je poskytování služeb, jejichž plnění již začalo.
5.11. Prodávající nepřijímá zpět zakoupené vstupenky ani je nevyměňuje za jakékoliv jiné vstupenky,
ať by důvod požadované výměny nebo storna byl jakýkoliv. Kupující je povinen si při nákupu
překontrolovat veškeré údaje, které se týkají představení (akce), na které (kterou) si kupuje
vstupenku – místo, datum, čas, umístění sedadla v sále, viditelnost z příslušného sedadla, cena,
uplatnění slevy –, a zvážit, zda si v relevantních případech nesjednat komerční pojištění u třetí strany
(obvykle pojišťovny) pro případ nutného storna vstupenky například z důvodu nemoci. Prodávající
takové pojištění nezprostředkovává. Za ztracené vstupenky se neposkytuje náhrada.
5.12. Změna programu a obsazení (dále souhrnně „změna představení“) je vyhrazena. Pro případ
změny představení, kdy se v tentýž den a v ten samý čas hraje náhradní představení, platí ustanovení
odstavce 5.11. Při změně představení zůstávají zakoupené vstupenky v platnosti pro náhradní
představení.
5.13. Při zrušení představení lze žádat od data oznámení o zrušení představení až do 14 dnů
po původně plánovaném termínu představení o vrácení peněz nebo o výměnu vstupenek za jiné
představení. U vstupenek zakoupených kartou online probíhá vracení vstupného automaticky

do 14 dnů od data oznámení zrušení představení pomocí návratové transakce prostřednictvím
zabezpečené platební brány.

6. PŘEPRAVA A DORUČENÍ
Prodávající zajišťuje či zprostředkovává následující způsoby doručení a přepravy produktů:
•

osobní odběr na prodejních místech prodávajícího;

•

dodání prostředky elektronické komunikace (e-vstupenka, e-obsah).

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
7.1. Kupující nabývá vlastnictví k produktu zaplacením celé kupní ceny.
7.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení
§ 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
7.3. Komorní scéna Aréna se pro účely ochrany spotřebitele považuje za podnikatele ve smyslu § 420
odst. 2 občanského zákoníku. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný
živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních
údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského
zákoníku.

8. NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
8.1. Součástí obchodních podmínek je návštěvní řád, který je povinen kupující (dále také „návštěvník“)
respektovat ve všech prostorách, do kterých získává právo vstupu na základě zakoupení vstupenky
nebo z jiného důvodu.
8.2. Návštěvník je povinen respektovat pokyny hledištního personálu, bezpečnostní služby a dalších
oprávněných osob, jakož i veškeré písemné pokyny publikované v navštěvovaných prostorách, a to
včetně podrobení se případné bezpečnostní kontrole při vstupu a kontrole vnášených předmětů.
8.3. Svým zevnějškem, oblečením a chováním respektuje divák v hledišti a přilehlých prostorách
divadla zvyklosti očekávané při návštěvě divadelního představení. Dress code bývá předepsán jen
pro mimořádné události. Svým zevnějškem dává divák najevo, že si je vědom slavnostního okamžiku,
který v divadle prožívá. Osoby ve značně znečištěném oděvu a ty, které svým chováním mohou
ohrozit bezpečnost ostatních návštěvníků, nemají do navštěvovaných prostor přístup, případně z nich
mohou být vykázány.
8.4. Do navštěvovaných prostor je zakázáno vstupovat se zbraní, vpouštět jakákoliv zvířata, výjimku
tvoří vodicí a asistenční psi u zdravotně postižených osob.
8.5. Pozdě příchozím není dovolen vstup do hlediště.
8.6. Všichni přítomní se podílejí na společném zážitku. Hluk z publika ruší nejen umělce, ale i diváky
v hledišti. Prosíme diváky, aby přemýšleli, co vydrží jejich děti. Ne každé představení je vždy tou
správnou volbou.
8.7. Prodávající doporučuje divákům uložit si zavazadla a svrchní oděv bezplatně do divadelní šatny.
Rozměrná zavazadla si divák ukládá povinně do divadelní šatny.
8.8. Fotografování a pořizování záznamů nejen ruší ostatní, ale zasahuje i do autorských práv. Proto je
zakázáno.

8.9. Jakýkoliv zásah na vstupence činí vstupenku neplatnou. S takovou vstupenkou nelze vpustit jejího
držitele do sálu. Padělání vstupenky je trestné.
8.10. Návštěvník není oprávněn kouřit, konzumovat potraviny či nápoje v jiných prostorách než
k tomu výhradně určených a takto označených.
8.11. Způsobí-li návštěvník porušením tohoto návštěvního řádu nebo jinou nepřiměřenou činností
škodu prodávajícímu, bude s ním sepsán protokol. Při neochotě návštěvníka prokázat totožnost bude
vyžádána asistence Policie České republiky (§ 63 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky).
Rozsah, výše a způsob náhrady budou určeny podle příslušných právních předpisů.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
9.1. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
9.2. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle
práva České republiky, a to příslušnými soudy České republiky.
9.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní
inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, www.coi.cz. Než bude
přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, doporučuje prodejce nejprve využít linku e-mailové a
telefonického podpory prodávajícího nebo další způsoby osobního či písemného jednání
s prodávajícím.
9.4. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu
smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
9.5. Obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 11. 2018.
9.6. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo se takovým stane,
namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce
přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních
ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Ostrava, 25. 10. 2018

